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                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                         ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                         ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
                         Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,  
                         Αµπελόκηποι 

                                  

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                     Απόσπασµα  
      κα Κουκουτέγου Κλ.                                                         Από το πρακτικό της 14 -12-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 385/2015  

 
ΘΕΜΑ:  1.Έγκριση του τρόπου ανάθεσης εκπόνησης της µελέτης: «Μελέτες στατικής επάρκειας σε 
αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου»  µε αρ. µελ.: 106/2015 και  προϋπολογισµό: 5.325,90 €. 
2.Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015 
3. Αναµόρφωση Προϋπολογισµού (30η αναµόρφωση) 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 14ην του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 
2015 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 21.30 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 17099/10-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου,  
που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία,  
δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Κεσόγλου Παύλος, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Μεζίκης Βασίλειος, Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Γυµνόπουλος Κοσµάς, 
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, , Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κατζικάς Γεώργιος, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Σιδηρόπουλος Σάββας, 
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου 
Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς 
Παράσχος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Εµεινίδης Αναστάσιος, Καρράς Ευστράτιος, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, 
Λαδάς Ευάγγελος.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, 
στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο 
∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, η κα Κόπτη 
Ελένη και η κα Παλληκαρίδου Αναστασία, οι οποίες και παρέστησαν.  
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ον Θέµα, της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος 
Μανωλόπουλος Βασίλης  έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι : 

Για τη Νοµιµοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων στα ∆ηµοτικά Στάδια του ∆ήµου µε το 

Ν.4178/2013  η ∆.Τ.Υ του ∆ήµου µας προχώρησε στην ένταξη των κτιρίων  στο Νόµο των 

αυθαιρέτων µέσω ειδικού λογισµικού του ΤΕΕ. Προκειµένου να ολοκληρώσει  τη διαδικασία 

οριστικής ένταξης στο Νόµο απαιτείται η εκπόνηση της µελέτης στατικής επάρκειας των 

νοµιµοποιούµενων κτιρίων. 
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∆εδοµένου ότι η εκπόνηση της παραπάνω στατικής µελέτης απαιτεί εξειδικευµένο λογισµικό 
πρόγραµµα και γνώσεις, θα πρέπει να ανατεθεί σε ιδιώτη πολιτικό µηχανικό, δοµοστατικό. Η 

ανάθεση θα γίνει από την Οικονοµική Επιτροπή απ΄ ευθείας  κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 

εκάστοτε νοµοθεσίας µελετών, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Κώδικας 

∆ήµων και Κοινοτήτων», εφόσον η προεκτιµούµενη αµοιβή της µελέτης δεν υπερβαίνει σε 

ποσοστό το 30% του ανώτατου ορίου αµοιβής πτυχίου Α’  τάξης που κάθε φορά ισχύει για την 

αντίστοιχη κατηγορία µελέτης (άρθρο 3 του Π.∆. 798/78).  

Σύµφωνα µε το πινάκιο υπολογισµού αµοιβών,  που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση, η αµοιβή 

του συνόλου των µελετών στατικής επάρκειας ανέρχεται στο ποσό των 4.330,00 €, µη 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  

Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. ∆ΝΣα/οικ.21409/ΦΝ 439.6/01.04.2015 απόφαση του υπουργού 

Π.Ε.Κ.Α το ανώτατο όριο για το πτυχίο Α΄ τάξης στην κατηγορία 8 µελετών (Στατικές Μελέτες) 

είναι 14.460,00 €. Το 30% αυτού του ορίου, το οποίο είναι και το όριο µέχρι του οποίου µπορεί να 

γίνει απ΄ ευθείας ανάθεση µελέτης της συγκεκριµένης κατηγορίας, ανέρχεται σε 4.338,00 €. 

Συνεπώς µε βάση το ύψος της προεκτιµούµενης αµοιβής µπορεί να γίνει απ΄ ευθείας ανάθεση 

της εν λόγω µελέτης. 

 Ύστερα από τα παραπάνω, 

Εισηγούµαστε: 

1. Την έγκριση της απ’ ευθείας ανάθεσης εκπόνησης της µελέτης ΄΄ Μελέτες στατικής 

επάρκειας σε αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου ΄΄, από την Οικονοµική Επιτροπή αντί του 

ποσού των 5.325,90 € (4.330,00€ + 995,90€ ΦΠΑ). 

2. Την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015. 

3. Τη δηµιουργία νέου ΚΑ 30.7413.05 για το ανωτέρω έργο µε τίτλο «Εκπόνηση µελέτη 

στατικής επάρκειας για αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου» µε ενίσχυσή του µε µεταφορά εκ του 

αποθεµατικού ποσού  5.326,00€ 

4. Την ανάθεση της εκτέλεσης της παρούσης στον ∆ήµαρχο. 
 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου  
 
 

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία  
µε ψήφους 25 υπέρ(Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Κεσόγλου Παύλος, 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Μεζίκης Βασίλειος, Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Γυµνόπουλος 
Κοσµάς, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, , Ναλµπαντίδου 
Αφροδίτη, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κατζικάς Γεώργιος, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Σιδηρόπουλος 
Σάββας, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – 
Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Αβραµίδης 
Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Ράπτου Ολγα), 3 λευκό (Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου 
Μελίσσα, Σµήλιος Ηλίας), επειδή θεωρούν ότι όλες οι εγκαταστάσεις πρέπει να περιέλθουν στην 
ιδιοκτησία του ∆ήµου. 

1)Εγκρίνει της απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης της µελέτης ΄΄ Μελέτες στατικής επάρκειας σε 

αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου ΄΄, από την Οικονοµική Επιτροπή αντί του ποσού των 

5.325,90 € (4.330,00€ + 995,90€ ΦΠΑ). 
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2)Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2015 µε ένταξη της ανωτέρω µελέτης σ’ αυτό. 

3) Εγκρίνει την ανωτέρω 30η αναµόρφωση του προϋπολογισµού 
 

4) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
 
  Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 385/2015 
 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 

 
Βαλάνος Νικόλαος                             Αµπελόκηποι 15 - 12 - 2015 
                                                          
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                              Ο Πρόεδρος   
    
 
 
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                     Βαλάνος Νικόλαος 
 
 
 

 


